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De fleste organisationer – offentlige myndigheder og virksomheder – behandler, 
opbevarer og videregiver store mængder persondata. Persondataforordningen, 
som træder i kraft i 2018, vil indebære en række ændringer for behandling af 
persondata og bl.a. et markant højere bødeniveau end i dag. Derfor bør der være 
fokus på at få implementeret reglerne i alle organisationer i god tid inden 2018.

Persondatareglerne bliver af mange 
opfattet som komplekse og svære at 
overholde.

Den danske persondatalov bygger på 
et EUdirektiv, som fra 2018 vil blive 
afløst af en persondataforordning. 
Denne forordning vil gælde direkte i 
Danmark. Endnu mangler den sidste 
formelle godkendelse i Europa
Parlamentet, men det forventes at ske 
snart – og anses alene som en formalitet.

Formålet med forordningen er navnlig, 
at personer skal have større kontrol 
over egne data, og at der skal gælde 
ens regler i hele EU. Person data
forordningen skal understøtte det 
digitale indre marked og er søgt 
tilpasset nutidens digitale verden.

Overordnet skærper persondata
forordningen kravene til behandling af 
persondata og indeholder bl.a. et 
væsentligt højere bødeniveau. Men 
reglerne i forordningen bygger på de 
eksisterende regler – bare mere af det 
samme – og Horten anbefaler derfor, at 
alle organisationer, der behandler 
persondata, har fokus på de gældende 
regler, og samtidig begynder arbejdet 
med at kunne overholde de nye regler 
allerede nu. 

I det følgende opridses nogle af de 
væsentligste regler i og konsekvenser 
af den nye persondataforordning.

UDPEGNING AF DATA PROTECTION 
OFFICER
En af de meget vidtgående nye 
bestemmelser i persondata
forordningen er bestemmelsen om 
udpegning af en såkaldt data protection 
officer (i det følgende benævnt “DPO”).

Bestemmelsen indebærer, at der skal 
udpeges en DPO i:
  alle offentlige myndigheder og organer, 
  virksomheder, hvis kerneaktivitet er 
behandling af persondata i stor skala, 
og 

  virksomheder, hvis kerneaktivitet er 
behandling af følsomme oplysninger.

DPO’ens opgave er at overvåge over
holdelsen af persondatareglerne i den 
pågældende organisation.

En DPO skal have en række kompetencer 
for at kunne bestride opgaven, og i 
særdeleshed have ekspertviden om 
persondataret.

En DPO kan være en eksisterende 
medarbejder, hvis vedkommende 
opfylder kravene hertil. Alternativt kan 
det være en ekstern person, der hyres 
ind til opgaven, f.eks. en advokat, revisor 
eller anden tredjemand, der kan opfylde 
kravene.

BØRNS SAMTYKKE TIL BEHANDLING 
AF EGNE PERSONDATA 
Reglerne om, hvor gamle børn skal 
være for selv at kunne samtykke til 
behandling af egne persondata, bliver 
kodificeret. Udbydere af sociale medier 
og andre online tjenester skal have 
samtykke fra forældrene for at kunne 
behandle oplysninger om børn under 16 
år. Medlemsstaterne har dog mulighed 
for at sænke aldersgrænsen til 13 år. 

Der skal ydes en rimelig indsats for at 
verificere, at et samtykke er givet af 
forældrene.

Bestemmelsen forventes at få stor 
betydning for børns brug af sociale 
medier. 

DEN NYE 
PERSONDATAFORORDNING 
– TID TIL AT KOMME UD AF STARTHULLERNE 

INTERESSEAFVEJNINGSREGLEN
Offentlige myndigheder vil ikke længere 
kunne anvende en interesse afvejnings
regel som hjemmel til behandling af 
personoplysninger ved udførelsen af 
opgaver. Dette indebærer, at der for en 
del af arbejdsprocesserne hos offentlige 
myndigheder skal findes et nyt hjemmels
grundlag for behandlingen.

RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT
Retten til at blive glemt er blevet 
tematiseret siden EUDomstolen 
stadfæstede princippet i en dom, og nu 
fremgår den også direkte af lov
grundlaget. Indholdet af reglen er, at 
persondataansvarlige skal slette 
person data uden ugrundet ophold i 
seks konkrete tilfælde:
  Når personoplysningerne ikke 
længere er nødvendige i relation til 
det formål, der var baggrunden for 
behandlingen.

  Når datasubjektet tilbagekalder sit 
samtykke til behandling af persondata, 
og der ikke er nogen anden lovlig 
grund til behandlingen af persondata.

  Når datasubjektet protesterer mod 
behandlingen af persondata.

  Når personoplysningerne er indsamlet 
ulovligt.

  Når det følger af lovgivningen, at 
oplysningerne skal slettes.

  Når data er indsamlet til brug for en 
online tjeneste til børn under 16 eller 
13 år (afhængig af hvilken alders
grænse, der vælges, jf. ovenfor). 

Kritikere har stillet spørgsmålstegn ved 
effekten af denne bestemmelse, idet 
den ikke omfatter en forpligtelse til 
også at slette metadata. 

RETTEN TIL DATAPORTABILITET
Datasubjektet har i en række tilfælde 
ret til dataportabilitet. Heri ligger en ret 
til at få udleveret data, der vedrører 
datasubjektet selv, og som vedkommende 
har givet den dataansvarlige. De 
pågældende data skal leveres på en 
struktureret og almindelig anvendt 
måde og i maskinlæsbart format. 
Datasubjektet har ret til at flytte de 
pågældende data til andre tjeneste
udbydere, uden at den dataansvarlige 
må stille hindringer i vejen for dette. 

Derfor bør dataansvarlige teknisk 
forberede sig på at kunne opfylde 

forpligtelsen og stille data til rådighed 
for datasubjektet i det krævede format. 

MELDEPLIGT
Underretning om alvorlige brud på 
datasikkerheden til de nationale tilsyns
myndigheder skal ske inden 72 timer.

MARKANT FORHØJET BØDENIVEAU 
OG FÆLLES ANSVAR FOR OVER
TRÆDELSER 
Der kan pålægges bøder for overtrædelse 
af forordningen, som for grove over
trædelser kan være op til 20.000.000 
EUR eller 4 % af virksomhedens globale 
årlige omsætning. 

Der er tale om et fælles ansvar for den 
dataansvarlige og databehandleren for 
eventuelle overtrædelser. 

PRIVACY IMPACT ASSESSMENT/RISICI 
OG KONSEKVENSANALYSE
Som led i de væsentligt øgede krav til 
sikkerhed, skal der f.eks. ved anvendelse 
af ny teknologi foretages en privacy 
impact assessment, hvis der foretages 
profilering, sker omfattende over
vågning eller behandles følsomme 
oplysninger. En privacy impact 
assessment skal sikre, at sikkerheds
niveauet afspejler risikoen ved 
behandlingen af personoplysningerne.

VALGFRIHED HOS MEDLEMSSTATERNE 
Det er i en lang række bestemmelser 
overladt til de enkelte lande selv at 
bestemme, hvordan reglerne mere 
konkret skal udmøntes. Dette må 
antages at medføre en uensartet 
retstilstand i de forskellige lande, hvilket 
vil besværliggøre håndteringen af 
reglerne, særligt for internationale 
virksomheder. I Danmark er der blevet 
nedsat et egentligt persondatarets
kontor i Justitsministeriet, som skal stå 
for den nærmere gennemførelse af 
persondataforordningen.

Det bliver i den forbindelse interessant 
at følge, om danske særregler i den 
nugældende lovgivning, så som krigs
reglen og reglen om behandling af 
CPRnumre, videreføres på den ene 
eller anden måde n
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